Препис – извлечение!
Протокол №111
Днес, 05.06.2017 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 30
Присъстващи: 21
Отсъстващи: 8 (проф. дфн Албена Хранова, проф. дтн Апостол Делипапазов, проф. дин
Камен Гаренов, проф. д-р Иво Христов, доц. д-р Антоанета Дончева, доц. д-р Дарин
Тенев, доц. д-р Светлана Събева, доц. д-р Тодор Христов).
Редуцирани: 1 (доц. д-р Валентин Петрусенко – в чужбина)
Решение се взима с минимум 16 положителни гласа.
Доц. д-р Красимира Кръстанова предложи следния Дневен ред:
1. Хонорувани за бакалавърски и магистърски програми във ФИФ за учебната
2017/18 година;
2. Летни практики по учебен план на ОКС "Бакалавър" във Факултета;
3. Текущи.




Консултативен съвет на работодателите
Процедура за подготовка и защита на дипломна работа във ФИФ
Правилник за предотвратяване, установяване и санкциониране на плагиатство и други
неетични практики във ФИФ към ПУ
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
По точка 1 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от специалност „Философия“:
1. Д-р Десислав Йорданов Вълканов – 210 ч. упр., Немска класическа
философия; провеждане на изпити, с тарифна ставка 5.00 лв./час упр.;
2. Д-р Андрей Людмилов Захариев - 300 ч. упр., История на античната
философия; Философия на европейското средновековие; провеждане на
изпити, с тарифна ставка 5.00 лв./час упр.;
3. Доц. д-р Росен Любомиров Люцканов - 70 ч. упр., Онтология 2 част, с
тарифна ставка 6.00 лв./час упр.;
4. Ас. Татяна Ванчева Ванчева - 90 ч. упр., Хоспетиране, Текуща педагогическа
практика, с тарифна ставка 4.00 лв./час упр.

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от специалност „Теология“:
1. Проф. дфн Георги Теологов Каприев – 65 ч. упр., Християнска философия
30/0, с тарифна ставка 7.00 лв./час упр.;
2. Ас. Томас Георгиос Караилиас – 65 ч. упр., Старогръцки език 0/60; с
тарифна ставка 4.50 лв./час упр.;

3. Ас. Таня Василева Атанасова - 35 ч. упр., Руски език 0/30; с тарифна
ставка от 4.50 лв./час упр.;
4. Докторант Юлиян Агоп Одажиян – 155 часа упр., Източно църковно пеене
с литургична практика (ч. 1 и ч. 2) 0/30, 0/45, общо 85 ч. упр.; Богослужение
и типик 0/30; общо 35 ч. упр.; Литургична практика и Хор (ИД 1) 0/30 общо
35 ч. упр.; с тарифна ставка 4.00 лв./час упр.;
5. Докторант Васко Йорданов Петров – 230 часа упр., Обща история на
Църквата 0/45; История на съвременните православни църкви 0/30;
История на БПЦ 0/15; Литургика І ч 0/15, 0/8; Литургика ІІ част 0/15,
0/8 - общо 46 ч. упр.; Омилетика ч. І 0/15, 0/8; Омилетика ч. ІІ 0/15, 0/8
– общо 46 ч. упр.; Пастирско богословие ч..І 0/15; Пастирско богословие ч.
ІІ ч 0/15; 0/8 - общо 38 ч. упр.; с тарифна ставка 4.00 лв.

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от специалност „История“ – редовно и задочно обучение:
1. Проф. дин Людмил Йорданов Спасов – 250 ч. упр., История на България
(1878-1944 г.) – р.о. - II част, История на България (1878-1944 г.) – з.о. – I и II част, с
тарифна ставка 7.00 лв./час упр., ползва пътни и нощувки;
2. Доц. д-р Иван Христов Джамбов – 130 ч. упр., Археология – I и II част,
Музейно дело – з.о., с тарифна ставка 6.00 лв./час упр., НЕ ползва пътни и нощувки;
3. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 400 ч. упр., История на балканските
народи (XV-XX в.) - I част – р.о. и История на балканските народи (XV-XX в.) – I и II
част з.о., Геополитика на Балканите – р.о. и з.о., с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.,
НЕ ползва пътни и нощувки;
4. Доц. д-р Василка Атанасова Танкова – 150 ч. упр., Историография, с
тарифна ставка 6.00 лв./час упр., НЕ ползва пътни и нощувки;
5. Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева – 70 ч. упр., Увод в
историческото познание, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр., пътува (Смолян) и
ползва нощувки, модулно;
6. Д-р Донка Йозова Радева – 170 ч.упр., Хоспетиране по история, Текуща
педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика – задочно обучение,
с тарифна ставка 5.00 лв./час упр., НЕ ползва нощувки и пътни;
7. Х.ас. Ноеми Гарабед Доникян – 30 ч. упр., Методика на обучението по
история, с тарифна ставка от 4.00 лв./час упр., НЕ ползва нощувки и пътни;
8. Х.ас. Самуил Стойков Шивачев – 60 ч.упр., История на балканските
народи, с тарифна ставка от 4.00 лв./час упр., НЕ ползва нощувки и пътни;
9. Х.ас. Тодор Йорданов Тодоров – 190 ч.упр., История на България
(Възраждане), История на България (1878-1944 г.), с тарифна ставка от 4.00 лв./час
упр., НЕ ползва нощувки и пътни.
Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от специалност „Археология“ – редовно обучение:
1.Доц. д-р Иван Христов Джамбов – 130 ч. упр., Археология на средновековния
български град, Църковна археология и християнско изкуство, с тарифна ставка 6.00
лв./час упр., НЕ ползва пътни и нощувки;

2. Доц. д-р Бони Райкова Петрунова – 100 ч.упр., ИД Археология на
българските земи ХV-ХVІІ в., с тарифна ставка 6.00 лв./час упр., пътува (София) и
ползва нощувки;
3. Доц. д-р Евгения Николова Генчева – 100 ч. упр., Антична археология II
част, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр., пътува (София), ползва нощувки;
4. Доц. д-р Константин Атанасов Кисьов – 100 часа упр., Тракийска
археология, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр., НЕ ползва пътни и нощувки;
5. Доц. д-р Дочка Иванова Аладжова – 70 ч.упр., Нумизматика и
сфрагистика, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр., пътува (София), НЕ ползва
нощувки;
6. Доц. д-р Методи Манчев Даскалов – 160 ч.упр., Археология на Великото
преселение на народите и Славянска и прабългарска археология, с тарифна ставка
6.00 лв./ час упр., пътува (София) и ползва нощувки;
7. Доц. д-р Иво Симеонов Топалилов – 65 ч.упр., ИД Археология на късната
античност, с тарифна ставка 6.00 лв./ час упр., НЕ ползва пътни и нощувки;
8. Х.ас. Росица Руменова Миткова – 55 часа упр., Праисторическа археология,
с тарифна ставка 4.00 лв./час упр., не ползва пътни и нощувки;
9. Х.ас. Силвия Иванова Джамбова – 300 ч. упр., Хоспитиране, Текуща
педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика по история, с
тарифна ставка 4.00 лв./час упр.;
10. Х.ас. Ноеми Гарабед Доникян – 30 ч. упр., Методика на обучението по
история, с тарифна ставка от 4.00 лв./час упр., НЕ ползва нощувки и пътни;
11. Х.ас. Боян Богомилов Костов – 40 ч.упр., Избираема дисциплина, с
тарифна ставка 4.00 лв./час упр.

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от специалностите „Етнология“, „Културен туризъм“ и
„Социална антропология“:
1. Доц. д-р Наталия Рашкова Рашкова - 40 ч. упр., Етномузикология;
провеждане на изпит, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.;
2. Доц. д-р Петко Георгиев Христов - 40 ч. упр., Антропология на маргиналните
групи, провеждане на изпит, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.;
3. Доц. д-р Николай Иванов Вуков - 140 ч. упр., Антропология на родството,
Антропология на социализма и постсоциализма; провеждане на изпити,
ръководство на докторант, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.;
4. Доц. д-р Михаил Иванов Груев - 40 ч. упр., Мюсюлманските общности в
България; провеждане на изпит, с тарифна ставка 6.00лв./час упр.;
5. Гл. ас. д-р Кремена Кирилова Йорданова - 40 ч. упр., Виртуални
идентичности, провеждане на изпит, с тарифна ставка 5.00 лв./час упр.;
6. Ас. Вадим Атанасов Банев - 150 ч. упр., Английски език, провеждане на изпит,
с тарифна ставка 4.50 лв./час упр.;

7. Вивиан Сарвис Арабян - 50 ч. упр, Английски език, провеждане на изпит, с
тарифна ставка 4.50 лв./час упр.;
8. Доц. д-р Вихра Йосифова Баева - 60 ч. упр., Ръководство на докторант.
Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от специалност „Социология на правото, икономиката и
иновациите“:
1. Проф. дфн Георги Теологов Каприев - 140 часа упр., История на новото време
(научни, философски и социални идеи), 30/15 и провеждане на изпит; Философия
за социолози – 30 ч. л., с тарифна ставка 7.00 лв./час упр.;
2. Проф. д-р Иво Ангелов Христов - 400 часа упр., Социология на политиката - 30
ч. л.; Пенитенциарни институции – 30/30; Практика в пенитенциарни
институции… - 0/30, Конституционно право - 30/15; Социология на правото –
30 ч.л.; Основи на правото – 30/15, с тарифна ставка 7.00 лв./час упр.;
3. Доц. д-р Васил Николаев Киров - 95 часа упр., Индустриални отношения, 30/30
, провеждане на изпит), с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.;
4. Доц. д-р Алексей Владимиров Пампоров - 80 часа упр., ИД „Демография и
политики“ – хорариум 30/15, провеждане на изпит, с тарифна ставка 6.00 лв./час
упр.;
5. Доц. д-р Донка Димитрова Димитрова - 90 часа упр., ИД „Социология на
здравеопазването“, 30/15, провеждане на изпит, с тарифна ставка 6.00 лв./час
упр.;
6. Д-р Петко Иванов Минев - 150 часа упр., Административно право, 30/30,
провеждане на изпит, Търговско право – 1 гр. по 15 часа упр; Лятна практика
„Пенитенциарни институции“, 0/30), с тарифна ставка 5.00 лв./час упр.;
7. Д-р Мартин Йорданов Иванов - 80 часа упр., ИД „Подготовка и управление на
проекти“ – хорариум 30/15, провеждане на изпит, с тарифна ставка 5.00 лв./час
упр.;
8. Ас. Мими Иванова Василева - 70 часа упр., Социология на иновациите и
предприемачеството - 30 часа упр., Социология на информационното общество
– 30 часа упр., провеждане на изпити), с тарифна ставка 4.00 лв./час упр.;
9. Пламен Йорданов Нанов - 55 часа упр., „Социология на политиката“, 15 ч. упр.,
Социология на правото – 30 ч. у. (1 гр. СПИИ, 1 гр. СНЧ), провеждане на изпит,
с тарифна ставка 4.00 лв./час упр.
Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от специалност „Социология и науки за човека“:
1. Доц. д-р Андрей Викторов Бунджулов - 80 часа упр., ЗИД „Критическа
социология на символните форми 2ч. (Увод в хетерологията)“ – 30/15,
провеждане на изпит; с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.;
2. Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов - 80 часа упр., ЗИД „Психопатология
за социолози“ – 30/15, провеждане на изпит; с тарифна ставка 7.00 лв./час
упр.;
3. Ас. Милена Георгиева Ташева - 295 часа упр., Историческа социология на
дискурсивните практики 1 и 2 част (СНЧ) – 45; Логика и методология на
хуманитарните науки 1 част – 30; Социология на неравенството и
социалните стратификации (СНЧ, СПИИ, СА) – 75; Лятна практика

4.

5.

6.

7.

„Неравенства и социални страдания“ (СНЧ) 30; Историческа социология на
политиката – 30, Етнометодологически изследвания – 15; провеждане на 7
изпита – 70, с тарифна ставка 4.00 лв./час упр.;
Ас. Георги Кирилов Медаров - 40 часа упр., Критическа теория (Философия)
- 15 часа упражнения, Социология на икономиката 2 ч. – 15 часа упр.,
провеждане на изпити – 10 часа упр., с тарифна ставка 4.00 лв./час упр.;
Надя Росенова Танева - 30 часа упр., Провеждане на лятна практика по
„Неравенства и социално страдание“ в Дирекция „Социално подпомагане“ –
Пловдив, тарифна ставка 4,00 лв./час упр.;
Гл. ас. д-р Димитър Димитров Божков - 160 часа упр., Капитализъм и религия
- 30/15, провеждане на изпит; Социология на религията - 30/15, провеждане на
изпит, с тарифна ставка 5.00 лв./час упр.;
Докторант Росица Кирилова Любенова - 40 часа упр., История на
социологията 1 част – 35 ч. упр. 1-ви курс СНЧ, с тарифна ставка 2.00 лв./час
упр.

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от магистърска програма “История и цивилизации на
Стария и Новия свят”:
1. Проф. д-р Иван Михайлов Тодоров – 70 ч.упр., Пътища и транспортни
съоръжения в Древна Тракия, с тарифна ставка 7.00 лв./час упр., ползва
пътни и нощувки;
2. Доц. д-р Ангел Янков Янков – 70 часа упр., Древнотракийско наследство в
българската народна култура, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.;
3. Доц. д-р Илка Любенова Петкова – 70 часа упр., Общество, идеология и
култура на средновековния Запад, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.;
4. Доц. д-р Иван Христов Джамбов – 100 часа упр., Средновековният замък в
българските земи, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.
Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще
водят лекции на студентите от магистърска програма „Археология и
археологическо културно наследство“ – специалисти и неспециалисти:
1. Проф. дин Иван Асенов Тютюнджиев – 60 часа упр., Българското културноисторическо наследство в периода XV – XVII в., с тарифна ставка 7.00 лв./час
упр., ползва пътни и нощувки;
2. Доц. д-р Иван Христов Джамбов - 90 часа упр., Средновековният замък в
българските земи, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.;
3. Доц. д-р Бони Райкова Петрунова - 90 часа упр., Опазване на
археологическото културно наследство, с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.,
ползва пътни и нощувки;
4. Доц. д-р Константин Атанасов Кисьов – 60 часа упр., Погребални практики в
тракийските земи през II – I хил. пр. н.е., с тарифна ставка 6.00 лв./час упр.;
5. Доц. д-р Явор Димитров Бояджиев – 60 часа упр., Погребални обреди през
неолита и халколита на територията на България и съседните области, с
тарифна ставка 6.00 лв./час упр., ползва пътни и нощувки.

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от магистърските програми "Българската история в
балкански и европейски контекст" специалисти и неспециалисти), "Архивистика
и документалистика. Защита на информацията", "Дипломация и международни
отношения" и "Сигурност в публичния и частния сектор. Държавни институции и
традиции”:
1. Проф. дин Петър Димитров Ангелов - 260 часа упр., Писмени документи и
изворознание; Средновековната българска дипломация;
2. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян - 400 часа упр., Трансформациите на
Балканите и проблемите на сигурността; Източна Европа на границата на
две столетия (XX – XXI век); Геополитика в Югоизточна Европа;
Етнорелигиозни и регионални проблеми и конфликти в Югоизточна Европа
в края на XX век;
3. Доц. д-р Димитър Цветанов Цанев - 130 часа упр., Дипломатическа
кореспонденция и протокол;
4. Доц. д-р Георги Лулчев Петришки - 130 часа упр., Видове защити и достъп
до информация;
5. Доц. д-р Иван Христов Ранчев - 130 часа упр., Наказателноправна
подготовка при охранителната дейност;
6. Полк. Румен Георгиев Катрев - 130 часа упр., Наказателна и
административно-правна защита на класифицираната информация;
7. Изв. доц. Евдокия Стоянова Кемалова - 130 часа упр., Основи на
наказателното право и наказателния процес;
8. Полк. Щерю Тенчев Царев - 130 часа упр., Структури за превенции и
преодоляване на обществени конфликти;
9. Комисар Иван Александров Пачеджиев - 130 часа упр., Реформи на
институциите за опазване на публичния и частния интерес;
10. Съдия Явор Иванов Колев - 130 часа упр., Правен режим на фирмата;
11. Проф. дюн Бончо
Асенов - 260 часа упр., Разузнаването в
международните отношения; Основи на оперативно-издирвателната
дейност;
12. Проф. дин Адриана Антонова Нейкова - 260 часа упр., Документи и архиви в
съвременното информационно и гражданско общество; Документален и
архивен мениджмънт;
13. доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова - 260 часа упр., Българските
архиви в европейски контекст; Електронен документооборот – европейски
опит и български практики;
14. Доц. д-р Златин Иванов Киряков - 130 часа упр., Функциониране на
националната система за управление на кризи;
15. Проф. дин Людмил Йорданов Спасов - 260 часа упр., Европейската
дипломация и Балканите; Етносите на Балканите;
16. Проф. дин Иван Асенов Тютюнджиев - 260 часа упр., Българите и светите
места (ХV- ХІХ век; Дипломацията на Османската империя (ХV – ХХ век).

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от магистърска програма "Управление на иновациите и
изследователската дейност":

1. Д-р Мартин Йорданов Иванов - 80 ч. упр., Изработване и управление на проекти,
с тарифна ставка 5.00 лв./час упр.;
2. Ас. Мими Иванова Василева - 200 ч. упр., Иновационни системи: политики,
финансиране на изследователската дейност и иновациите; Маркетинг и
маркетингови изследвания на нови продукти, технологии и услуги, с тарифна ставка
4.00 лв./час упр.

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от магистърска програма „Социална медиация и
комуникация“ за учебната 2017/2018 г.:
1.
2.
3.
4.

Доц. д-р Соня Александрова Алексиева - 60 ч.упр., Медии и комуникация;
Д-р Надя Росенова Танева – 60 ч.упр., Социална работа и медиация;
Ас. Милена Иванова Драгова - 60 ч.упр., Медиация и развитие на общности;
Ас. Елиза Николаева Николова - 60 ч.упр., Медиация и алтернативно
решаване на спорове;

5. Ас. Милена Кирилова Иванова – Леблан - 40 ч.упр., Социално взаимодействие
и посредничество;

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от магистърска програма „Социоанализа и междучовешки
отношения“ за учебната 2017/2018 г.:
1. Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов - 45 ч. упр., Увод в психопатологията 40;
провеждане на изпит 5, с тарифна ставка 7.00 лв./час упр.;
2. Проф. д-р Миглена Илиева Николчина - 45 ч. упр., Възгледите на Фройд за
формиране на пола и феминистките им критики 40, провеждане на изпит 5, с
тарифна ставка 7.00 лв./час упр.;
3. Проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова - 45 ч. упр., Социоанализа на личността
40, провеждане на изпит 5, с тарифна ставка 7.00 лв./час упр.;

Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят
лекции на студентите от магистърски програми Културен туризъм и културно
проектиране (КТКП) и Културен мениджмънт(КМ) за учебната 2017/2018 г.:
Решение: ФС на ФИФ гласува следните хонорувани преподаватели, които ще водят лекции на
студентите от магистърски програми Културен туризъм и културно проектиране (КТКП) и
Културен мениджмънт(КМ) за учебната 2017/2018 г.:

1. доц. д-р Галина Георгиева Лардева (75 часа упражнения Българско
художествено наследство и съвременно изкуство, провеждане на изпит)
2. доц. д-р Красимир Иванов Александров (150 часа упражнения - Маркетинг
в културата и туризма; провеждане на изпити)
3. доц. д-р Вера Кирилова Николова (120 часа упражнения –Културен
туризъм, културни маршрути, културни коридори, провеждане на изпит)

4. проф. д-р Златка Гошева Григорова (150 часа упражнения - Въведение в
туризма, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, провеждане на
изпит)
5. доц. д-р Соня Александрова Алексиева (120 часа упражнения - Бизнес
комуникации и връзки с обществеността; Медии и комуникации,
провеждане на изпит)
6. д-р Марияна Димитрова Чолакова( 60 часа упражнения – Културен
мениджмънт)
7. д-р Аксиния Радославова Бутева (60 часа упражения- Антропология на
културата и културното наследство; Музеи и наследства)
8. д-р Десислава Василева Стойчева (90 часа упражнения – Комуникационни
и презентационни умения)
9. Ас. Магдалена Милкова Герева (60 часа упражнения– Културно
проектиране и управление на културни събития и продукти)
10. ас. докт. Милена Иванова Леблан (40 часа упражнения – Социално
взаимодействие и медиация, провеждане на изпит
11. ас. Милена Иванова Драгова (150 часа упражнения – Медиация и развитие
на общности, Културна и социална медиация, Културно предприемачество
и културни иновации)
12. ас. Лидия Дочкова Шамова (30 часа упражнения- Испански език)
13. д-р Надя Росенова Танева (60 часа упражнения – Практикум, провеждане
на изпит)
14. ас. Елиза Николаева Николова (60 часа упражнения - Медиация и
алтернативно решаване на спорове
15. доц. д-р Ангел Янков Яков ( 20 часа упражнения - Древнотракийско
наследство в българската народна култура)
16. д-р Тодор Тодоров Петев (60 часа упражнения – Музейна педагогика)

По точка 2 от Дневния ред:
Решение: ФС на ФИФ одобрява провеждането на задължителната практика по
Наука, технологии, иновации на студентите от 3 курс, специалност „Социология на
правото, икономиката и иновациите“, и план – сметката на средствата, необходими
за осъществяване на практиката – командировъчни разходи на студентите и
техните ръководители, на обща стойност 324,00 лв.
Теоретичната част от практиката ще се състои на 18.06.2017 г. в гр. Пловдив, ул.
„Костаки Пеев” 21, а теренните занимания на стажа ще се проведат в рамките на
четири дни, в периода 19.06. - 22.06.2017 г., на територията на предприятие
„Язовири и каскади” – НЕК ЕАД, язовири Студен кладенец и Ивайловград.
ПЛАН – СМЕТКА
Списък
на преподавателите и студентите III курс „Социология на правото, икономиката и
иновациите“, които ще проведат летен стаж по Наука, технологии, иновации

територията на предприятие „Язовири и каскади” – НЕК ЕАД, на които се полагат
командировъчни:
№

Име на студента

Факултетен номер

1.

Наталия Ботева

1409751013

2.

Лили Ангелова

1409751014

3.

Милена Боюклиев

1409751039

4.

Александра Ангелова

1409751032

5.

Ралица Станчева

1309751056

6.

Росен Георгиев

1409751005

7.

Десислава Славчева

1409751031

8.

Красимира Мишурова

1409751012

9.

Жанета Манолова

1409751030

10.

Антъни Фунев

1409751024

11.

Дияна Димитрова

1409751003

Общо: 44,00 (четиридесет и четири) лв. (за 11 студента, за 4 дни).
№

Име на преподаватели

Дневни за
периода
4 дни * 20 лв.

Нощувки за периода
3 бр.* 20 лв.

1.

Проф. д-р Иван Христов Чалъков

80,00

60,00

2.

Гл. ас. д-р Тихомир Николов
Митев

80,00

60,00

160,00

120,00

Общо:
Словом: 280,00 (двеста и осемдесет) лева
ВСИЧКО: 324,00 (Триста двадесет и четири) лева

Решение: ФС на ФИФ одобрява представената план – сметка и провеждането на
летните практики, както следва:
2 курс - Лятна практика „Неравенства и социално страдание“, с ръководител доц.
д-р Стойка Пенкова. Практиката ще се проведе в периода 03.07. - 07.07.2017 г. в гр.
Пловдив.
3 курс - Модул 1 - Лятна практика „Всекидневие и социални иновации“, с
ръководител доц. д-р Тодор Христов. Практиката ще се проведе в периода 04.09.07.09.17 г. в гр. Пловдив.

Модул 2 - Лятна практика „Психоанализа и социоанализа“, с ръководител доц. д-р
Дарин Тенев. Практиката ще се проведе през последната седмица на месец Юни
2017 г. в гр. Пловдив.
За техническото осигуряване на лятната практика са необходими следните
консумативи: 10 цифрови диктофона и 5 зарядни устройства (налични във ФИФ) и
20 батерии.

ПЛАН – СМЕТКА
НА НЕОБХОДИМИТЕ КОНСУМАТИВИ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕТНИТЕ ПРАКТИКИ
КЪМ КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА ЧОВЕКА“
Вид разход

Брой

Единична цена

Батерии 1,5 V

20

1,00

Обща сума
20,00

ААА
ОБЩО:

20,00

Общ разход: 20,00 лв. (двадесет лева)

Решение: ФС на ФИФ одобрява провеждането на лятната практика
„Пенитенциарни институции, институции по социални грижи, агенция по
заетостта“ на студентите от 2 курс, специалност „Социология на правото,
икономиката и иновациите“, и план – сметката на средствата, необходими за
осъществяване на практиката, в размер на 20,00 лв.
Практиката ще се проведе в направление „Пенитенциарни институции“, в периода
28.06.–30.06.2017 г. в Районна прокуратура-Пловдив, Затвор Пловдив и
Пробационна служба Пловдив, съгласно сключени споразумения за провеждане на
летни стажове с посочените институции.
Ръководители на практиката: проф. д-р Иво Христов и д-р Петко Минев
За техническото осигуряване на лятната практика са необходими следните
консумативи: 10 цифрови диктофона и 5 зарядни устройства (които са налични във
ФИФ), 20 батерии.
ПЛАН – СМЕТКА
НА СРЕДСТВАТА И КОНСУМАТИВИТЕ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ЛЯТНА ПРАКТИКА „ПЕНИТЕНЦИАРНИ ОНСТИТУЦИИ, ИНСТИТУЦИИ
ПО СОЦИАЛНИ ГРИЖИ“
Вид разход

Брой

Единична

Обща сума

цена
Батерии 1,5 V ААА

20

1,00

20,00

ОБЩО:

20,00

Общ разход: 20,00 лв. (двадесет лева)

Решение: ФС на ФИФ одобрява провеждането на лятната практика на студентите
от 2 курс – редовно и задочно обучение, специалност „Теология“, и план – сметката
на средствата, необходими за осъществяване на практиката, в размер на 165,00 лв.
Практиката ще се проведе в Шипченския манастир в периода 25-29 юни 2017
година, с ръководител гл.ас. д-р Адриана Христославова Любенова.
ПЛАН – СМЕТКА
План-сметка за лятна практика специалност Теология
в Шипченския манастир в периода 25-29 юни 2017 година
№

Участник

Дневни за
периода

№ по
ред
1Гл.ас. д-р Адриана
Христославова Любеноваръководител
2Студенти 2 курс Теология
редовно 13 бр
О

Нощувки за
периода

Общо в лева

5 дни х 20лв =
100,00

0

100,00

5х13х1 лв =65
лв
165,00 лв

0

65,00

0

165,00

общо
Общ разход: 165,00 лв. (сто шестдесет и пет лева)

Решение: ФС на ФИФ одобрява провеждането на лятната практика на студентите
от 3 курс – редовно и задочно обучение, специалност „Теология“, и план – сметката
на средствата, необходими за осъществяване на практиката, в размер на 184,00 лв.
Практиката ще се проведе в Шипченския манастир в периода 29 юни-04 юли 2017
година, с ръководител гл.ас. д-р Адриана Христославова Любенова.
ПЛАН – СМЕТКА
План-сметка за лятна практика специалност Теология

в Шипченския манастир в периода 29 юни-04 юли 2017 година
№

Участник

№ по
ред
1Гл.ас. д-р Адриана
Христославова Любеноваръководител
Студенти 3 курс Теология
редовно 14 бр
О

Дневни за
периода

Нощувки за
периода

5 дни х 20лв =
100,00

0

6х14х1 лв =
84,00лв
184,00 лв

0

Общо в лева

100,00

84,00
0

общо
Общ разход: 184,00 лв. (сто осемдесет и четири лева)

184,00

Решение: ФС на ФИФ одобрява провеждането на летните практики на студентите
от 2 и 3 курс, специалности „Етнология“ и „Социална антропология“, и план –
сметката на средствата, необходими за осъществяване на практиката, в размер на
343,00 лв. (разходи за материали и командировъчни на преподаватели и студенти нестипендианти) както следва:
Материали
№

Пособия

Цена

Брой

Сума

1.

CD

0.30 лв

30

9.00 лв

3.

Батерии ААА

0.50 лв

30

15.00 лв

ОБЩО материали : 24.00 лв
Командировъчни, дневни за ръководители и студенти нестипендианти
№
по
ре
д

Участник

Дневни за
периода

Нощувки за
периода

Общо в лева

гл. ас. д-р Борислава Петкова Петковаръководител

5 дни х 20лв
= 100,00

0

100,00

гл. ас. д-р Елица Руменова Стоиловаръководител

5 дни х 20лв
= 100,00

0

100,00

Студенти 2 курс Етнология редовно 7 бр

7х7х1 лв
=49,00

0

49,00

Студенти 3 курс Етнология редовно 3 бр

3х7х1 лв
=21,00

0

21,00

Студенти 3 курс Социална
антропология редовно 7 бр

7х7х1 лв
=49,00

Общо командировъчни за сметка на
ФИФ

0

49,00

0

319,00 лв

ОБЩО

343,00 лв

Общ разход: 343,00 лв. (триста четиридесет и три лева)

По точка 3 от Дневния ред:

Решение: ФС на ФИФ гласува следните нехабилитирани преподаватели за
специалност „Философия“ – редовно обучение, за учебната 2017/2018 г.:
1.
2.
3.
4.
5.

Гл.ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов
Гл.ас. д-р Евелина Петрова Иванова - Варджийска
Д-р Мартина Николова Минева – Стоилова
Д-р Андрей Людмилов Захариев
Д-р Десислав Йорданов Вълканов

Решение: ФС на ФИФ гласува следните нехабилитирани преподаватели за
бакалавърска програма „Социология и науки за човека“ – редовно обучение, през
учебната 2017/2018 г.:
1. Гл.с. д-р Нина Василева Николова
2. Ас.д-р Деян Стилиянов Деянов
3. Ас.д-р Димитър Димитров Божков

Решение: ФС на ФИФ гласува следните нехабилитирани преподаватели за
бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“ –
редовно обучение, през учебната 2017/2018 г.:
1. Гл.ас. д-р Светослав Петров Славов
2. Гл.ас. д-р Тихомир Николов Митев (в процедура по хабилитация)
3. Ас.д-р Донка Атанасова Кескинова
4. Гл.ас. д-р Петър Иванов Копанов
5. Д-р Петко Иванов Минев

Решение: ФС на ФИФ гласува следните нехабилитирани преподаватели за
специалности „Археология“ – редовно обучение, и „История“ – редовно и задочно
обучение, през учебната 2017/2018 г.:
1. Гл. ас. д-р Пламен Bасилев Славов;

2. Гл. ас. д-р Мина Колева Маринова;
3. Гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов;
4. Гл. ас. д-р Божидар Ангелов Драганов;
5. Гл. ас. д-р Станислав Николов Боянов
6. Д-р Здравка Петрова Коркутова;

Решение: ФС на ФИФ гласува следните нехабилитирани преподаватели за
специалност „Етнология“ – редовно обучение, през учебната 2017/2018 г.:
•

Гл. ас. д-р Борислава Петкова Петкова;

•

Гл. ас. д-р Мария Стоянова Петрова;

•

Гл. ас. д-р Стоян Христов Антонов;

•

Гл. ас. д-р Елица Руменова Стоилова;

•

Гл. ас. д-р Нина Василева Николова;

•

Гл. ас. д-р Кремена Кирилова Йорданова;

•

Ас. д-р Деян Стилиянов Деянов.

Решение: ФС на ФИФ гласува следните нехабилитирани преподаватели за
бакалавърска програма „Теология“ – редовно обучение, през учебната 2017/2018 г.:
1. Гл.ас. д-р Ивелина Николова Николова
2. Гл.ас. д-р Маргаритка Дичева Загарова
3. Гл.ас. д-р Адриана Христославова Любенова
4. Теолог специалист д-р Ева Кръстева Ковачева

Решение: ФС на ФИФ гласува следната еднократна промяна в учебния план на
бакалавърска програма „Социология и науки за човека“:
Учебна дисциплина „Биотехнологии и биовласт“, хорариум 30/15, 4 кредита, да
бъде прехвърлена от седми в осми семестър, във връзка с изследователски престой
в Университета в Бохум (Германия) на преподавателя по дисциплината – доц. д-р
Светлана Събева. На нейно място ще се изучава избираема дисциплина (модул 1).
Промяната е в сила за учебната 2017 / 2018 година.

Решение: ФС на ФИФ гласува следната еднократна промяна в учебния план на
бакалавърска програма „Социална антропология“:

Учебна дисциплина „Биотехнологии и биовласт“, хорариум 30/15, 4 кредита, да
бъде прехвърлена от седми в осми семестър, във връзка с изследователски престой
в Университета в Бохум (Германия) на преподавателя по дисциплината – доц. д-р
Светлана Събева. На нейно място ще се изучава Антропология на медицината.
Промяната е в сила за учебната 2017 / 2018 година.
Решение: ФС на ФИФ одобрява сумата от 54,00 лв. за отпечатването на 60 броя
автореферати на Тотка Петрова Григорова, докторант в редовна форма на
обучение.

Решение: ФС на ФИФ гласува прекъсване на докторантурата на Женя Иванова
Иванова (редовен докторант към катедра „Социология и науки за човека“).
Прекъсването се налага по семейни причини – майчинство, и е за периода 01.07.2017
– 01.07.2019 г.

05.06.2017 г.

Декан на ФИФ:
(доц.д-р Красимира Кръстанова)
Протоколирал:
(Валентина Атанасова)

